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Bestuurssamenstelling 2021-2022 

 

Robert de Bruijne    Voorzitter 

Marloes Hoogstraten  Secretaris 

Marleen Dijkhuizen   Penningmeester 

Brigitte van Oosterhout  Algemeen bestuurslid; Facilitaire zaken & Jeugd  

Marcel van Dijk   Algemeen bestuurslid; PR 

Carien Hoogstraten  Algemeen bestuurslid; Projecten 

Aphra Kooijman   Algemeen bestuurslid; Verenigingsplanning 

Christine Lodder   Aspirant bestuurslid; Fondsen  

 

Bestuursverkiezing 

 

De volgende bestuursleden zijn aftredend, herkiesbaar of verkiesbaar: 

- Marleen Dijkhuizen is aftredend en herkiesbaar voor de functie van 

penningmeester voor de periode 2022-2024; 

- Carien Hoogstraten is aftredend en herkiesbaar voor de functie van 

algemeen bestuurslid voor de periode 2022-2024; 

- Marloes Hoogstraten is aftredend en niet herkiesbaar;  

- Aphra Kooijman is aftredend en niet herkiesbaar; 

- Christine Lodder heeft een jaar in het bestuur meegelopen en is verkiesbaar 

als algemeen bestuurslid.  

 

Vacatures 

 

Harmonieorkest Vleuten telt zeven orkesten, een blaaskapel en twee ensembles, 

heeft vijf dirigenten in dienst, organiseert vele culturele activiteiten en projecten, 

is een toonzetter voor andere verenigingen in de omgeving en is ook nog eens 

heel gezellig! Om dit allemaal te bewerkstelligen zijn veel vrijwilligers nodig, 

waaronder bestuursleden. Op dit moment zijn er drie vacatures voor 

bestuursfuncties. Vind jij het leuk om mee te denken over het beleid van HOV, 

overzicht te houden over het reilen en zeilen van de vereniging, een netwerk op 

te bouwen binnen de culturele sector, de vereniging op een heel andere manier te 

leren kennen en samen met je mede bestuursleden en vrijwilligers verder te 

bouwen aan deze mooie vereniging? Dan is het bestuur wellicht iets voor jou!  

 

Wie we zoeken: 

- (aspirant) Penningmeester; Als penningmeester hoor je bij het dagelijks 
bestuur en ben je verantwoordelijk voor de inning van de contributies, het 

betalen van inkomende facturen en het juist verwerken van de financiële 
administratie. Je bereidt de begroting voor en monitort de uit- en ingaande 
geldstromen van de vereniging. Vervolgens rapporteer je eens per kwartaal 

aan het bestuur over de financiële positie en ben je vraagbaak voor 
commissies inzake financiële zaken. Ten slotte hoort ook de rapportage voor 

aanvraag en afrekening van subsidies bij de penningmeester.  
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Een verantwoordelijke rol, die gezien de omvang van de vereniging niet 
meer door één persoon kan worden gedaan. Daarom willen we een 
financieel team samenstellen, waarbij we inmiddels al ondersteuning 

hebben op administratief gebied. Marleen zal het team blijven ondersteunen 
gezien haar vakkennis en heeft zich daarom ook nog herkiesbaar gesteld.  

Om de hoeveelheid werk te verdelen zoeken we: 
 Ondersteuning voor de ledenadministratie en contributie-inning; 
 Iemand die de rol van penningmeester in het bestuur wil nemen. 

Hij/zij zal degene zijn die de input van het financiële team uitdraagt 
binnen het bestuur en naar de commissies indien nodig. 

Voor deze functie is kennis van financiële administraties/rapportages 
noodzakelijk en is bereidheid om deze rol een periode van drie tot zes jaar 
te vervullen wenselijk. 

- Secretaris; Als secretaris ben je vooral spin in het web. Veel informatie komt 

binnen bij de secretaris en het is aan jou om te zorgen dat die informatie 

op de juiste plek terechtkomt. Daarnaast stel je agenda’s op voor 

vergaderingen, notuleer je, zorg je voor structuur en overzicht, beheer je 

in- en uitgaand mailverkeer, verzend je algemene verenigingscommunicatie 

en ben je onderdeel van het dagelijks bestuur. Tot slot schrijf je (i.s.m. de 

voorzitter en andere bestuursleden) eens per jaar het jaarverslag en bereid 

je de algemene ledenvergadering voor.  

- Algemeen bestuurslid; Als algemeen bestuurslid pak je algemene, nader te 

bepalen bestuurszaken op. Dit kan één van de bestaande portefeuilles zijn, 

maar als je voorkeur hebt voor bepaalde taken, dan kunnen we in overleg 

tot een passende verdeling komen.  

Ben je enthousiast over één van deze functies? En ben je 16 jaar of ouder en lid 

van HOV en/of ouder/vertegenwoordiger van een lid van HOV? Stel je dan 

kandidaat! Dit doe je door uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering 

kenbaar te maken dat je bestuurslid zou willen worden bij één van de 

bestuursleden. Het is gebruikelijk om eerst een jaar als aspirant bestuurslid aan 

de slag te gaan, voordat je officieel verkozen wordt. Op deze manier kun je 

ontdekken of bestuur echt iets voor jou is.  

 

Heb je vragen over één van de functies? Neem dan gerust contact op met één van 

de bestuursleden!   


